
1

Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 23232323    de juny dede juny dede juny dede juny de    2015201520152015    a lesa lesa lesa les 17:0017:0017:0017:00 i, en segona convocatòria, el mateix dia mitja hora més 
tard, de conformitat amb allò que disposa l'article 46.2 b) de la Llei reguladora de les bases de règim 
local, sota el següent:

ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2).- Despatx oficial.

ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).- Proposta relativa a règim de sessions de la Junta de Govern

4).-  Dictamen relatiu a declarar desert i a iniciar nou expedient licitatori, autoritzar la despesa i 
aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de 
prestació del servei de manteniment i neteja de la impressora XEROX Color 550 de la impremta de 
l'Ajuntament de Granollers a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària, i declarar la plurianualitat.

5).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei d'assessorament 
jurídic en matèria fiscal i tributària de l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

6).-  Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Pere Fíguls Tuset en el marc 
dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou

7).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Agropecuària Can Mariné SL 
en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou de l’any  2014

8).- Proposta relativa a acceptar l'expedient de revocació parcial, per import 31.019,78 €, de la 
subvenció atorgada l'any 2010 per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització d'accions per a l'ocupació amb entitats locals, dins l'exercici 2011, en el 
marc del Projecte Impuls - Accions Integrades per l'ocupació (exp. 2010/BVOR/1289)

9).-  Proposta relativa a modificar els inicials del 2015 per duplicitat de documents DO a la partida 
H160 24110 47000, relatius a l'atorgament de subvencions a l'autoocupació dins del Pla de Xoc 2014

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

10).-  Dictamen relatiu a modificar el contracte de subministrament i instal·lació d'ordinadors, 
impressores i altre material informàtic  adjudicat a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL en el 
sentit d'ampliar el nombre d'unitats a subministrar

ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
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11).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions amb les 
empreses Gas Natural Servicios SDG, S.A. i Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. pel concepte de 
subministrament de gas, del període del 6 de novembre de 2014 al 11 de març de 2015.

12).- Dictamen relatiu a  iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i  aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  al contracte de 
subministrament d'una bateria de tracció per vehicle elèctric propietat de l'Ajuntament de Granollers, 
en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària a un proveïdor únic i declarar -ne la seva plurianualitat

13).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei d'ús, hosting i 
suport tècnic de l'eina de comptabilitat energètica per l'Ajuntament de Granollers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

14).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte mixt  per a la prestació del servei de manteniment 
d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d'instal.lacions de vídeo vigilància i del servei de central receptora 
d'alarmes dels equipaments municipals de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

15).- Dictamen relatiu a autoritzar a l'empresa SOREA SA  a la millora del traçat de la canonada Ø500 
mm de transport al dipòsit Puig de les Forques per l 'ampliació del Cementiri Municipal

16).- Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació del subministrament d'aigua potable, corresponent 
al primer trimestre de 2015 (desembre '14/febrer/15), que realitza l'empresa SOREA

17).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la redacció del projecte Espai Motor 
Catalunya, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària.

18).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 i de liquidació de les obres de la 
Memòria valorada de millora de la instal·lació d'il·luminació al Museu de Granollers, a favor de 
l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL

19).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 i última de les obres del Projecte de 
plataforma única al carrer Sant Josep de Calassanç, entre el carrer Lliri i el carrer Conestable de 
Portugal, a favor de l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA

20).-  Dictamen relatiu a esmenar l'error material en l'import de la modificació del contracte del 
subministrament i instal·lació de la tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la 
biblioteca de Roca Umbert de Granollers (BRU) formalitzat amb l'empresa IDENTIFICATION CARE 
S.L 

21).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de lloguer, 
transport de contenidors i gestió de residus procedents del manteniment dels parcs i jardins 
municipals de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

22).- Dictamen relatiu a l'acceptació del recurs tècnic 'Diagnosi de gènere: informe sociològic de la 
ciutadania de Granollers respecte la igualtat de gènere', concedit per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 

23).- Dictamen relatiu a revocar la subvenció concedida a l'AMPA LLedoner per col·laborar en el 
desenvolupament de projectes educatius de l'any 2014

24).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de 
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència 
competitiva a l'AMPA Pau Vila en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes 
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educatius per a l'any 2014

25).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a favor del Club Atlètic 
Granollers destinada a la realització del  49è Cros Internacional de Catalunya de l'any 2015

26).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a favor del Club Atlètic 
Granollers destinada a la realització de l 'activitat ordinària del club de l 'any 2015

27).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a favor de l'Associació 
Esportiva la Mitja destinada a l'organització de la 30 edició de la Mitja Marató, Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga any 2015

28).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a favor del Club de Futbol 
Finsobe, destinada a l'activitat ordinària de l'any 2015

29).- Dictamen relatiu a acceptar l'ajut econòmic per la celebració del Torneig Internacional d'handbol 
Base Granollers Cup 2015 concedit per la Diputació de Barcelona

30).- Dictamen relatiu a aprovar la primera aportació municipal, corresponent al període de desembre 
2014 a juny de 2015, a l'Associació  Brubaker Noves Idees per a la Transformació Cultural SCP, com 
empresa concessionària de la NAUB1, Centre de Creació i Difusió Musical, per desenvolupar la seva 
activitat

31).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de prestació del servei de gestió de la Botiga de Festa 
Major de Granollers i de l'activitat d'El Recapte mitjançant procediment negociat sense publicitat  i 
tramitació ordinària

32).-  Dictamen relatiu a corregir l'error material de comptabilització en el dictamen aprovat per la 
Junta de Govern Local del dia 28 d'abril de 2015 relatiu a resoldre el contracte plurianual de serveis 
per a la prestació del servei de gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del Servei de 
Joventut de l'Ajuntament de Granollers, adjudicat mitjançant procediment obert i prorrogat amb 
l'empresa CISEC, S.C.C.L., per extinció de la personalitat jurídica.

33).- Dictamen relatiu a l'acceptació del recurs material 'Supervisió d'equips de serveis socials bàsics', 
concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015"

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
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